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Hø ring  -  Europakommisjonens revide rte forslag til rammedirektiv for tjenester

Vi viser til høringsbrev av 10.04. d.å.

Det har nå vært flere runder med formidling/utveksling av synspunkter på direktivet og
enkeltbestemmelser og tilhørende argumentasjon. Ut fra opplysningene gitt på
høringsmotet 26. april er det på dette stadiet svært begrensede muligheter til å påvirke
den endelige utformingen av direktivet. Vi skal derfor begrense oss til konkrete og
summariske kommentarer.

Våre fremste bekymringer under prosessen med direktivet har vært uklarheter
omkring forholdet  mellom  dette  direk tivet og spesifikt forbrukerregelverk, og omkring
direktivets forhold til lovvalgsregler. Dette skulle nå i det alt vesentlige ivaretatt i hhv.
nye artikler 3.1 og 3.2.

Artikkel 16 om friheten til å levere tjenester har i underpunktene 16.1(b) og 16.3
presisert mulige grunnlag for - som avvik fra hovedregelen - å stille krav til
leverandører av tjenester over landegrensene. Disse begrenser seg til "public security,
public policy, public health and environment'. Det hadde vært naturlig og ønskelig at
også forbrukerhensyn hadde inngått i denne listen. Dette ville også ha vært ivaretatt
hvis det hadde vært tatt inn et grunnlag som "overriding reason relating to the public
interest', slik det er gjort for autorisasjonsordninger i artikkel 10.

Artikkel  17 (7a) etablerer et unntak fra artikkel 16 (frihet til å levere tjenester) for
rettslig inkasso, jf også artikkel 40.1 (c) hvor Kommisjonen forplikter seg til å vurdere
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tiltak for harmonisering av regler om rettslig inkasso. De sterke grunnene for et
tilsvarende unntak  (og eventuell oppfølging mht. harmonise ring)  for utenrettslig
inkasso er fortsatt til stede også etter det reviderte forslaget.

I  artikkel  27.2 (om ansvarsforsikring og garantier)  og  artikkel  28.1 (ettersalgsgaran tier)
er spesifise rt  opplysninger tjenestemottakeren skal kunne få på konkret forespørsel. Vi
mener slike opplysninger alltid bør gis uanmodet når tjenestemo ttakeren er forbruker.

Med henvisning  til artikkel 2.2., spesielt avsnittene  (cc) og  (cg), antar BLD at tjenester
og  tiltak etter lov om barnevern  (barnevernsloven)  er unntatt  etter direktivet.

Avslutningsvis vil vi gi uttrykk for  tilfredshet med det omtalte høringsmøtet NHD
arrangerte onsdag 26.  april. Både selve redegjørelsen  fra den nasjonale ekspe rten, og
svar/ kommentarer  til spørsmål var instruktive og klargjørende.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

[ £ ØHilde  M. Berg
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